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SARI 
 
Musofan, 2007. Hubungan Power Otot Lengan, Panjang Lengan, dan Tinggi 
Badan terhadap Hasil Forehand Smash Bulutangkis pada Anggota PB.RSL 
Purbalingga. Skripsi. Jurusan IKOR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas 
Negeri Semarang. 
 
        Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Adakah hubungan antara 
power otot lengan, panjang lengan, tinggi badan terhadap hasil forehand smash 
bulu tangkis?, dan 2) Berapa besar sumbangan setiap variabel terhadap forehand 
smash bulu tangkis?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) 
Hubungan antara power otot lengan, panjang lengan, dan tinggi badan terharap 
hasil forehand smash bulu tangkis pada anggota PB.RSL Purbalingga, dan 2) 
Sumbangan setiap variabel terhadap hasil forehand smash bulutangkis pada 
anggota PB.RSL Purbalingga. 

Populasi penelitian adalah seluruh anggota PB. RSL Purbalingga yang 
berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik total sampling, 
yaitu seluruh populasi dalam penelitian ini diambil sebagai sampel, sehingga 
sampel penelitian ini sebanyak 30 orang. Variabel dalam penelitian ini yaitu 
power otot lengan, panjang lengan dan tinggi badan sebagai  variabel bebas serta 
hasil forehand smash sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
menggunakan survei dengan teknik tes dan Pengukuran.  Selanjutnya data yang 
diperoleh dari tes dan pengukuran tersebut dianalisis dengan menggunakan 
analisis regresi sederhana maupun ganda. 

Hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,605 > rtabel 
=0,361, yang berarti ada hubungan power otot lengan terhadap hasil forehand 
smash.  Koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,109 < rtabel =0,361, yang berarti tidak ada 
hubungan panjang lengan terhadap hasil forehand smash. Koefisien korelasi (r3y) 
sebesar 0,694 > rtabel =0,361, yang berarti ada hubungan tinggi badan terhadap 
hasil forehand smash. Koefisien korelasi (r123y) sebesar 0,764. Keberartian 
Koefisien korelasi ganda tersebut diuji dengan uji F, hasil perhitungan diperoleh F 
hitung = 10,900 > Ftabel = 2,98, yang berarti ada hubungan antara power otot lengan 
panjang lengan dan tinggi badan terhadap hasil forehand smash. 

Saran yang dapat diajukan  yaitu : 1)  Bagi para pelatih didalam melatih 
para pemain hendaknya diimbangi dengan peningkatan kondisi fisik dan memilih 
bibit yang baik sehingga pelatihan yang dilakukan dapat berhasil guna dan 
berdaya guna, dan 2) Dalam pemilihan atlet atau pemain bulutangkis hendaknya 
memperhatikan panjang lengan dan tinggi badan agar pola pembinaan dan proses 
pelatihan yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Bulutangkis merupakan salah satu olahraga yang terkenal di dunia. 

Olahraga ini menarik minat berbagai kelompok umur, begitu juga yang terjadi di 

Indonesia, olahraga ini digemari oleh seluruh lapisan masyarakat kota maupun 

desa. Hal ini dikarenakan olahraga ini sangat cocok untuk semua orang baik pria, 

wanita, tua, muda, bahkan anak usia dini. 

Permainan bulutangkis merupakan permainan yang bersifat individual 

yang dapat dilakukan dengan cara satu orang melawan satu, atau dua orang 

melawan dua orang. Permainan ini mudah dilaksanakan karena alat pemukulnya 

ringan, bola mudah dipukul, tidak membutuhkan lapangan yang luas, bahkan 

dapat dimainkan di dalam maupun diluar ruangan, serta dapat dimainkan siapa 

saja. Oleh karena itu, permainan bulutangkis dapat  berkembang pesat. 

Setiap cabang olahraga memiliki teknik dasar yang harus dikuasai terlebih 

dahulu. Begitu juga dengan olahraga bulutangkis, seorang pemain dituntut untuk 

menguasai salah satu komponen dasar yaitu teknik dasar untuk mencapai prestasi. 

Menurut Tohar (1992:34), teknik dasar permainan bulutangkis adalah penguasaan 

pokok yang harus dipahami dan dikuasai tiap pemain dalam melakukan kegiatan 

bermain bulutangkis. Penguasaan teknik dasar ini mencakup : cara memegang 

raket, gerakan pergelangan tangan, gerakan melangkahkan kaki atau footwork, 
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dan pemusatan pikiran atau konsentrasi. Bagi seorang pemain setelah menguasai 

teknik dasar maka diharuskan dapat menguasai teknik pukulan. Menurut Tohar 

(1992:40), teknik pukulan adalah cara melakukan pukulan pada permainan 

bulutangkis  dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. 

 Diantara semua teknik ini pukulan smash merupakan pukulan menyerang 

yang paling keras dan cepat dari teknik pukulan bermain bulutangkis. Yang 

dimaksud pukulan smash adalah pukulan  yang cepat, diarahkan ke bawah dengan 

kuat dan tajam untuk mengembalikan bola pendek yang telah dipukul ke atas 

(Tony Grice, 2002:85), pukulan smash adalah pukulan yang keras dan curam ke 

bawah mengarah ke bidang lapangan lawan (Tohar, 1992:57). 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pukulan smash adalah 

pukulan dari atas kepala yang sifatnya keras, daya luncurnya tajam dan curam ke 

bawah mengarah ke bidang lapangan lawan yang dapat dijadikan senjata untuk 

mematikan permainan lawan atau mengakhiri permainan relly serta untuk 

mendapatkan angka. Sebab pukulan ini merupakan suatu gerak ayunan tangan 

yang cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras dan curam. Tenaga 

yang digunakan cukup besar sehingga perlu perhitungan yang masak untuk 

menggunakan pukulan ini (Tohar, 1992:57). 

 Menurut Tohar (1992:57), rangkaian gerak pukulan smash sangat komplek 

yaitu : gerak awal dalam melakukan pukulan smash hampir sama dengan pukulan 

lob, perbedaan yang utama adalah ada saat perkenaan, pukulan lob diarahkan ke 

atas sedangkan pukulan smash diarahkan tajam, curam ke bawah dengan 
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kecepatan tinggi karena menggunakan kekuatan yang penuh daan cambukan 

pergelangan tangan yang kuat.  

 Koordinasi dari gerakan diawali dengan pelaksanaan smash adalah 

bagaimana membangkitkan otot gerakan kaki, tubuh, pundak, siku, dan 

pergelangan tangan yang merupakan gerakan terpadu berakhir pada lecutan 

pergelangan tangan untuk melepaskan pukulan smash. 

Gerakan yang berkesinambungan  dan bertahap tersebut merupakan suatu 

pola yang terakhir. Pola gerakan tersebut apabila dikuasai dengan baik akan 

mencapai suatu pola gerak serempak dan berlangsung otomatis.  

Apabila seseorang ingin mencapai sesuatu prestasi optimal perlu memiliki 

empat macam kelengkapan yang meliputi: (1) pengembangan fisik, (2) 

pengembangan teknik, (3) pengembangan mental, (4) kematangan juara (M. 

Sajoto, 1995:7), aspek utama dalam permainan bulutangkis adalah aspek fisik 

biologis, yakni hal yang berkaitan dengan potensi atau kemampuan atlet 

mengembangkan komponen fisik dan fungsi organ tubuh. Potensi atlet untuk 

mengembangkan komponen fisik meliputi unsur power,  kecepatan, waktu reaksi, 

daya tahan, kelincahan, koordinasi, power, kelentukan, kecepatan, keseimbangan 

dan sebagainya. Fungsi organ tubuh berkaitan dengan daya kerja jantung, paru, 

peredaran darah, persyarafan, panca indra dan lainnya (Icuk Sugiarto, 2002:16). 

Pukulan smash adalah pukulan yang cepat, diarahkan ke bawah dengan 

kuat, dan tajam untuk mengembalikan bola pendek yang telah dipukul ke atas 

(Tony Grice, 1999:85), power adalah kemampuan otot untuk menggerakan  

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat (Harsono, 1988:200). Dari 
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kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesinambungan antara 

power otot lengan dengan pukulan smash, yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah hubungan power otot lengan dengan hasil forehand smash bulutangkis.  

Menurut Tohar (2002:57), pukulan smash dalam permainan bulutangkis 

merupakan salah satu pukulan yang sering menghasilkan nilai secara langsung 

sebab pukulan ini merupakan suatu gerak ayunan tangan yang cepat, mendadak 

dan menghasilkan pukulan yang keras serta menerjunkan shuttle cock secara 

curam. Tenaga yang digunakan pukulan smash ini cukup besar sehingga perlu 

diperhitungkan yang masak untuk menggunakan pukulan ini. Selain itu, perlu juga 

diperhatikan dalam melaksanakan pukulan ini yaitu jangan sekali-kali melakukan 

pukulan smash dengan lengan membengkok karena menurut hukum mekanika 

panjang lengan perlu mendapatkan perhatian. Jadi, lengan yang lurus dengan 

beban yang panjang yang digunakan sepenuhnya akan menimbulkan pukulan 

yang keras.   

Untuk menjadi seorang pemain bulutangkis yang baik diperlukan postur 

tubuh dengan tinggi badan seperti kejangkungan yang dimiliki Agung Nugroho, 

180 cm lebih (Yacob, 2006:FIT Edisi 35), pola permainan bulutangkis cenderung 

cepat dan mengandalkan smash yang mematikan. Ini harus didukung dengan 

tinggi badan diatas 175 cm (Pi Hongyan, 2004:Djarum Super Site). 

Menurut Icuk Sugiarto (2002:17), aspek teknik menyangkut ketrampilan 

dan kemampuan khusus yang erat hubungannya dengan bakat atlet. Teknik yang 

baik memungkinkan atlet untuk menggunakan kondisi fisik secara optimal dan 

ekonomis. Atlet harus belajar dan berlatih teknik agar dapat menguasai teknik 

secara terampil, sehingga gerakan dapat dilakukan secara otomatis. Keberhasilan 
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teknik sangat dipengaruhi kondisi fisik. Oleh karena itu, pengembangan aspek 

fisik dan teknik adalah dua aspek latihan yang tidak dapat dipisahkan. Aspek 

teknik dalam penelitian ini adalah teknik pukulan smash dalam permainan 

bulutangkis. 

Menurut James Poole (2006:35), pukulan smash merupakan senjata yang 

sangat ampuh untuk mengumpulkan angka dalam suatu pertandingan bulutangkis. 

Hal itu diakibatkan sifat jatuhnya bola yang kencang dan tajam. Pukulan clear dan 

drop terutama ditujukan untuk membuat lawan anda berlari dari sudut ke sudut 

lain lapangannya dan akhirnya memaksanya membalikan shuttle tanggung yang 

tinggi. Bila hal itu terjadi, tibalah satnya anda melancarkan pukulan smash yang 

mengakhiri rally dan memenangkan angka untuk anda. Pukulan ini umumnya 

tidak dilakukan dari belakang lapangan (sebatas 76 cm dari garis belakang), 

kecuali dalam permainan ganda. Hal itu disebabkan, shutlle akan kehilangan 

kecepatannya bila telah menempuh jarak yang jauh sehingga lawan anda akan 

dengan mudah mengembalikan smash yang anda lancarkan tersebut. Dalam 

melakukan pukulan “smash forehand” shutllecock harus dipukul ke bawah dengan 

sudut jatuh sebesar mungkin. Sudut jatuh ini lebih penting daripada kecepatan 

shutllecock. Oleh karena itu, usahakan memukul pada ketinggian semaksimal 

mungkin. Bidang raket mengarah ke bewah pada saat persentuhan raket dengan 

shutlle, dan kejadian ini harus anda lakukan ketika shutle berada dimuka tubuh 

anda. Gerakan putar dari lengan bawah dan pergelangan tangan sangat cepat dan 

bertenaga, sehingga shutle melayang dengan cepat dan lurus ke arah bawah. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya kondisi fisik khususnya 

power otot lengan, panjang lengan, dan tinggi badan serta penguasaan teknik 
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dasar bulutangkis khususnya teknik dasar pukulan smash, sehingga perlu diteliti 

tentang “Hubungan power otot lengan, panjang lengan, dan tinggi badan terhadap 

hasil forehand smash bulutangkis pada anggota PB.RSL Purbalingga”, dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Pengertian power dan karakteristik pukulan smash bisa dibilang sama, 

sehingga besar kemungkinan power sangat berpengaruh terhadap hasil 

pukulan smash. 

2. Panjang lengan ikut berperan aktif saat lengan melakukan gerakan smash 

3. Dengan tinggi badan yang baik pemain bulutangkis akan lebih mudah dalam 

melakukan pukulan smash. 

4. smash adalah senjata utama untuk mendapatkan poin dan memenangkan 

pertandingan dalam permainan bulutangkis. 

5. komponen teknik dan fisik dan teknik adalah kedua aspek latihan yang tidak 

dapat dipisahkan. 

 
1.2 Permasalahan  

Suatu penelitian tentu mempunyai permasalahan yang perlu diteliti, 

dianalisis dan dicari jalan keluarnya. Berdasarkan kajian pada latar belakang dan 

alasan pemilihan judul tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Adakah hubungan antara power otot lengan, panjang lengan, tinggi badan 

terhadap hasil forehand smash bulu tangkis?  

2. Berapa besar sumbangan power otot lengan, panjang lengan, dan tinggi badan 

terhadap forehand smash bulutangkis? 
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1.3 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini maka perlu diberi penegasan istilah sebagai berikut:  

1.3.1 Hubungan  

Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut (Depdiknas, 

2006:409), pendapat lain penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan dan apabila ada seberapa eratnya hubungan serta berarti atau 

tidak hubungan itu (Suharsimi Arikunto, 2003:239). 

Yang dimaksud hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan antara 

power otot lengan, panjang lengan, tinggi badan terhadap hasil forehand smash 

bulu tangkis. Kemudian hubungan setiap prediktor tersebut dapat diperoleh 

seberapa besar sumbangannya terhadap kriterium.  

1.3.2 Power otot lengan  

Daya otot (Moscular Power) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa daya otot = 

kekuatan (Force) X kecepatan (Velocity) (M. Sajoto, 1995:8), power adalah 

kemampuan otot untuk menggerakan  kekuatan maksimal dalam waktu yang 

sangat cepat (Harsono, 1988:200). Power otot lengan dalam penelitian ini diukur 

menggunakan medicine ball throw. 

 

1.3.3 Panjang lengan  

Panjang lengan merupakan bagian tubuh sepanjang lengan atas sampai 

lengan bawah, telapak tangan dan terakhir pada ujung jari tengah. Pengukuran 
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panjang lengan dilakukan dari sendi bahu (Os Ocromion) sampai ujung jari tengah 

yang diukur menggunakan antropometer dengan satuan centimeter (Depdikbud, 

1980:5).  

1.3.4 Tinggi badan  

Tinggi badan yaitu ukuran panjang tubuh dari telapak kaki sampai kepala 

dalam posisi tegak yang diukur menggunakan stadiometer dengan satuan 

centimeter (Depdikbud, 1980:3).  

1.3.5 Hasil  

Hasil dapat diartikan sesuatu yang diadakan pendapatan, perolehan buah 

akibat kesudahan (Depdiknas, 2006:391). Yang dimaksud hasil dalam penelitian 

ini adalah nilai berupa angka yang diperoleh dari suatu usaha untuk mematikan 

lawan salah satunya dengan pukulan forehand smash.  

1.3.6 Forehand smash 

 Smash yaitu pukulan overhead (atas) yang diarahkan ke bawah dan 

dilakukan dengan tenaga penuh. Karakteristik pukulan ini adalah; keras, laju 

jalannya kok cepat menuju lantai lapangan (PB.PBSI, 2001:30). 

 
1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Hubungan antara power otot lengan, panjang lengan, dan tinggi badan 

terharap hasil forehand smash bulu tangkis pada anggota PB.RSL 

Purbalingga. 
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2. Sumbangan setiap variabel terhadap hasil forehand smash bulutangkis pada 

anggota PB.RSL Purbalingga. 

 
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa dalam bidang olahraga pada khususnya hubungan antara power 

otot lengan, panjang lengan dan tinggi badan hasil forehand smash 

bulutangkis. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menelaah sejauh mana teori yang telah diajarkan dan dipelajari sesuai dengan 

prakteknya di lapangan. 

3. Bagi civitas akademika 

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan bacaan dan 

perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan penelitian. 

 
1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Anggota PB RSL Purbalingga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

anggota PB RSL Purbalingga tentang power otot lengan, panjang lengan, tinggi 

badan yang dimiliki serta hubungannya dengan kemampuannya dalam melakukan 

forehand smash. 
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2. Bagi Pelatih PB RSL Purbalingga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai masukan dalam 

membuat program latihan guna mencapai hasil yang optimal.. 

3. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang memberikan 

motifasi masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam olahraga khususnya 

pemain bulutangkis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1 Teknik Pukulan Bulutangkis 

Apabila ingin menjadi pemain bulutangkis yang baik dan berprestasi,   maka 

harus  menguasai berbagai macam teknik pukulan dengan benar. Oleh karena itu, 

hanya dengan bermodal berlatih tekun, disiplin, terarah di bawah bimbingan 

pelatih yang berkualifikasi baik, dapat menguasai   berbagai teknik pukulan dan 

teknik dasar bermain bulutangkis secara benar  pula. 

Namun agar bermain dengan baik maka seorang pemain bulutangkis harus 

bisa memukul shuttlecock, baik dari atas maupun dari bawah. Jenis-jenis pukulan 

yang harus dikuasai adalah service, lob, drop shot, ,smash, netting, underhand, 

dan  drive (PB. PBSI, 2001: 10). 

2.1.1.1 Servis (service) 

Pukulan servis adalah “Pukulan dengan raket yang menerbangkan 

shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai 

pembuka permainan yang merupakan salah satu pukulan yang penting dalam 

permainan bulutangkis” (Tohar, 1992: 40). 

2.1.1.2 Pukulan Lob atau Clear 

Pukulan lob adalah “Suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang 

dilakukan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke 

belakang garis lapangan” (Tohar, 1992: 47). 
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2.1.1.3 Pukulan Dropshot 

Pukulan dropshot adalah pukulan yang tepat melampaui jaring dan jatuh 

ke sisi lapangan lawan (James Poole 1982: 132), pukulan yang dilakukan seperti 

smash, perbedaannya hanya pada posisi raket saat persentuhan dengan shuttlecock 

dan dengan sentuhan yang halus (PB.PBSI, 2001: 32). 

2.1.1.4 Pukulan Smash 

Menurut Tohar (1992: 57), yang dimaksud dengan pukulan smash adalah 

suatu pukulan yang keras dan curam ke bawah mengarah ke bidang lapangan 

lawan.  

2.1.1.5 Pukulan drive 

Menurut  Icuk Sugiyarto (2002:64) pukulan drive adalah pukulan yang 

biasa digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan 

kepada lawan mendapatkan bola yang melambung sehingga lawan 

tidakmemperoleh kesempatan menyerang dengan pukulan atas. 

 

2.1.2 Pegangan Raket (Grip) 

Menurut James Pool (2006:18-20), ada tiga cara untuk memegang             

raket dalam permainan bulu tangkis terdiri dari forehand grip dan backhand grip. 

Pegangan forehand dapat digunakan untuk setiap gerakan pukulan. 

Beberapa pemain bahkan mengatakan bahwa mereka dapat melakukan semua 

jenis pukulan hanya dengan menggunakan cara pegangan forehand, tanpa 

mengganti cara pegangan lainnya. Tapi, banyak pemain, bagaimana pun masih 

mengubah letak ibu jari pada pukulan-pukulan mereka yang mengganti pegangan 

dari forehand menjadi backhand. 
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Kedua cara pegangan yang disebutkan di atas akan dibahas satu per satu. 

Tapi, sebelum itu, ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan: (1) jangan 

memegang raket dengan jari-jari merapat sejajar, (2) peganglah raket dengan kuat, 

tapi jangan terlalu erat, dan (3) gunakan raket sebagai perpanjangan dari lengan. 

2.1.2.1 Forehand grip  

Forhand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan telapak tangan 

menghadap ke depan. Cara dalam pegangan forehand grip ini adalah memegang 

leher raket dalam tangan kiri, dengan bidang raket tegak lurus tubuh, tangan 

kanan pada tali raket (senar) dan geser ke arah pegangan raket sehingga tengah-

tengah dari bagian bawah telapak tangan berada pada ujung pegangan raket. 

Pegangan raket harus terletak menyilang pada telapak tangan dan jari-jari 

tangan kanan. Jari telunjuk harus agak terpisah sedikit dari jari-jari lain seperti 

hendak menarik pelatuk pistol. Ibu jari akan melingkar wajar pada sisi kiri dari 

pegangan raket. Jari-jari agak renggang letaknya satu sama lain (penjelasan 

terdapat pada Gambar 1). 

 
Gambar 1.  

Pegangan forehand 
 (Icuk Sugiarto 2002:26) 
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2.1.2.2 Backhand grip  

Pegangan bachand grip merupakan pegangan untuk pukulan dengan 

telapak tangan menghadap ke belakang. Satu perbedaan antara pegangan untuk 

melakukan pukulan forehand dan backhand ialah letak ibu jari yang dipindahkan 

dari kedudukan melingkari sisi pegangan raket (untuk forehand) menjadi posisi 

tegak di sudut kiri atas dari pegangan tersebut (untuk backhand). Dengan posisi 

seperti itu, memungkinkan menggunakan sisi dalam dari ibu jari sebagai 

pengungkit ketika melakukan gerakan memutar lengan dan tangan pada saat 

melakukan pukulan backhand. 

Beberapa pelatih menganjurkan pegangan dengan ibu jari ke atas (thumb-up 

grip) untuk pukulan backhand, dengan raket diputar seperempat putaran ke kanan 

sehingga ibu jari rapat pada pegangan raket. 

Pegangan khusus ini sangat berguna untuk orang-orang yang baru belajar. 

Karena, ibu jari memberikan tenaga ekstra pada pukulannya. Tetapi penulis tidak 

menggunakan cara pegangan ini karena bila shuttle ada di belakang tubuh pemain, 

maka pemain tidak dapat melakukan pukulan backhand yang efektif hingga ke 

garis belakang lawan (penjelasan terdapat pada Gambar 2). 

 

Gambar 2.  

Pegangan backhand 
 (Icuk Sugiarto 2002:26) 
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2.1.3 Teknik Dasar Smash  

Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam, bertujuan untuk 

mematikan lawan secepat mungkin. Gerakan smash hampir sama dengan dropshot 

dan lob, perkenaan raket bisa lurus, bisa juga dengan cara dimiringkan. Pada 

pukulan ini lebih mengandalkan kekuataan dan kecepatan lengan serta lecutan 

pergelangan tangan. Untuk mendapatkan hasil pukulan yang sangat tajam, maka 

usahakan kok dipukul di depan badan dalam posisi raket condong ke depan dan 

merupakan hasil maksimal dari koordinasi antara gerakan badan, lengan dan 

pergelangan tangan (Herman Subardjah, 2000:4).  

Menurut James Poole (2004:36), pukulan “smash” adalah kekuataan 

seorang pemain yang dapat mengumpulkan angka bagi anda dalam pertandingan. 

Pukulan “clean” dan “drop” membuat lawan anda berlari dari satu sudut ke sudut 

lain lapangannya dan akhirnya memaksa mengembalikan shuttle tanggung yang 

tinggi. Tibalah saatnya anda mengakhiri “rally” dan memenangkan angka untuk 

anda. Pukulan ini umumnya tidak dilakukan dari belakang lapangan (2½ dari garis 

belakang), kecuali dalam permainan ganda, karena shuttle akan kehilangan 

kecepatannya bila telah menempuh jarak yang jauh. Lawan anda akan dengan 

mudah mengembalikan “smash” anda bila anda melakukannya dari bagian 

lapangan anda yang terlalu belakang. Shuttle harus dipukul ke bawah dengan 

sudut jatuh sebesar mungkin. Sudut jatuh ini lebih penting dari kecepatan shuttle. 

Karena itu usahakan memukup pada ketinggian semaksimum mungkin. Bidang 

raket mengarah ke bawah pada saat persentuhan raket dengan shuttle dan kejadian 

ini harus anda lakukan ketika shuttle berada di muka tubuh anda. Gerakan putar 
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dari lengan bawah dan pergelanagn tangan sangat cepat dan bertenaga sehingga 

shuttle melayang dengan cepat, lurus ke arah bawah. Petunjuk untuk pukulan 

“forehand smash”.  

1. Sentuh shuttle pada saat ia berada di muka tubuh, dan lakukan dengan lengan 

anda terlentang  

2. Pada saat persentuhan pergelangan tangan dan lengan bawah harus berputar 

dengan sangat cepat  

3. Pada saat persentuhan, bidang raket berada dalam posisi datar agak menunjuk 

ke bawah  

4. Pukulah shuttle cock dengan keras  

5. Sudut jatuh yang tajam lebih penting dari kecepatan luncur shuttle 

6. Jangan melakukan smash lebih ke belakang dari tiga perempat bidang 

lapangan anda, karena kecepatan shuttle berkurang dengan sangat cepat pada 

jarak yang jauh  

Menurut Icuk Sugiarto (2002:48-56), pukulan smash merupakan pukulan 

yang keras dan cepat. Baik smash lurus maupun smash menyilang, keduanya 

dapat dipukul dengan ayunan yang sama. Gerakan yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan smash adalah bagaimana rnembangkitkan tenaga yang besar dari otot 

otot yang menggerakkan kaki, pundak, siku dan pergelangan tangan. Jadi pukulan 

smash memerlukan suatu koordinasi gerakan yang terpadu dan berakhir pada 

lecutan pergelangan tangan untuk melepaskan pukulan smash ayunan arah seperti 

yang dikehendaki atlet. 
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Pada saat mendarat setelah selesai melakukan smash, jangan sampai atlet 

kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan kurang cepatnya gerak tubuh 

menguasai kembali bola pada kesempatan berikutnya. Dalam melakukan smash, 

posisi bola tidak harus tepat berada di depan badan. 

Pukulan smash hampir sama dengan pukulan lob. Perbedaannya, pada 

pukulan lob bola dipukul ke atas, sedangkan pada pukulan smash bola dipukul 

tajam ke bawah dengan kecepatan yang lebih keras. 

Ada beberapa jenis pukulan smash yang dapat dilakukan, sesuai dengan 

kemauan atlet dan situasi di lapangan saat bermain, yaitu : 

1. Smash Penuh (Full Smash) 

Smash penuh ini dilakukan dengan seluruh daun raket dan menggunakan 

power yang penuh. Seringkali pada pukulan ini bola menjadi terarah. Smash 

penuh, pada umumnya harus diarahkan ke sepanjang garis atau tertuju penuh ke 

badan lawan. Oleh karena smash penuh dilakukan dengan sekuat tenaga, maka 

atlet yang melakukan smash akan tergoyang posisinya. Oleh karena itu, smash 

pukulan ini harus benar-benar dapat mematikan lawan. 

2. Smash Potong 

Smash ini kurang keras jika dibandingkan dengan smash penuh, tetapi bola 

menjadi lebih tajam dan lebih terarah. Pada umumnya smash potong dilakukan 

secara menyilang sebagai smash silang (cross smash). Jika atlet melakukan smash 

dari lini belakang, maka lebih baik baginya melakukan smash potong daripada 

smash penuh (penjelasan seperti terdapat pada gambar 3). 
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Gambar3.  

 
Persiapan smash potong 

   (Icuk Sugiarto 2002:49) 
 

3. Smash Seputar Kepala (Around The Head Smash) 

Pada saat tertentu lawan dapat mengembalikan smash dengan pukulan lob 

ke sisi kiri, atau mengembalikan servis ke arah bagian kiri lapangan. Jika atlet 

terlambat berada di bawah bola dalam posisi yang baik, maka lebih baik ia 

melakukan smash terhadap bola yang meluncur di depan pundak kiri atau bahkan 

lebih ke kiri itu. Melakukan smash terhadap bola yang berposisi seperti inilah 

yang disebut around the head smash atau smash dengan lengan memutar 

mengitari atas kepala. 

Gerakannya: Doyongkan tubuh ke kiri dan putarlah lengan di atas kepala 

untuk memukul bola yang meluncur di sebelah kiri. Smash ini sangat memerlukan 

keterampilan gerak pergelangan tangan dan keseimbangan badan, untuk menjaga 

posisi agar tetap berdiri dengan tegak dan tidak sempoyongan (penjelasan terdapat 

pada gambar 4). 
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Gambar 4.  

Smash Seputar Kepala 
 (Icuk Sugiarto 2002:54) 

 

4. Smash Backhand 

Tidak setiap smash harus dilakukan dengan forehand. Smash dapat pula 

dilakukan dengan backhand, yaitu smash yang dilakukan dari sebelah kiri. Smash 

backhand mengutamakan gerak keterampilan pergelangan tangan. Untuk 

melakukan backhand dengan tepat diperlukan pergelangan tangan yang kuat dan 

mantap. Bola yang terlanjur melewati posisi atlet dapat pula dipukul dengan 

smash ini. 

Smash backhand biasanya paling tepat untuk menyambar bola yang 

meluncur tanggung di dekat jaring. Bola yang meluncur tanggung di dekat jaring 

mudah dimatikan dengan cukup menggunakan keterampilan pergelangan tangan 

yang cepat, dan tidak perlu memukul dengan sekuat tenaga (penjelasan tampak 

pada gambar 5). 
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Gambar 5.  

Smash Backhand 
       (Icuk Sugiarto, 2002:56) 

 
 

5. Setengah Smash dan Smash Loncat 

Di dalam permainan, pukulan smash penuh tidak selalu dapat mematikan 

lawan. Seringkali pukulan setengah smash yang dilakukan pada saat yang tepat 

dan terarah lebih berhasil mematikan permainan lawan. Pukulan setengah smash 

seringkali sangat produktif, digunakan untuk mengacaukan tempo permainan. 

Pukulan ini menghasilkan kecepatan bola yang sulit dikontrol. 

Pukulan setengah smash adalah cara yang sangat efektif untuk 

menempatkan bola pada suatu titik tertentu yang berada di daerah kosong bagian 

depan lapangan lawan. Cara melakukannya hampir sama seperti smash penuh, 

hanya pada saat bola akan menyentuh daun raket, bola sedikit dipotong. Fungsi 

pergelangan tangan cukup menentukan dalam melakukan pukulan setengah 

smash. Dengan putaran atau lekukan pergelangan tangan, maka akan didapatkan 

trayek bola yang melengkung, sehingga jarak pukulan menjadi pendek dan sulit, 

untuk keluar dari garis belakang. Dalam melakukan pukulan smash jenis apapun, 

baik itu smash penuh, smash potong maupun smash backhand, semua dapat 

dilakukan dengan meloncat (jumping). 
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Yang perlu diperhatikan dalam melakukan pukulan smash dengan loncatan, 

atlet harus benar-benar memperhatikan posisi diri sendiri serta posisi lawan. 

Smash dengan loncatan ini sangat membutuhkan tenaga yang besar. Tenaga, letak 

kaki, putaran badan, ayunan lengan, dan pergelangan yang kuat, serta jari-jari 

tangan, semua dilakukan secara bersamaan. Selain dapat melakukan berbagai 

smash di atas, atlet dapat juga, melakukan smash slais (Sliced Smash), (penjelasan 

tampak pada gambar 6). 

 
Gambar 6.  

Pukulan Jumping Smash Forehand (Smash dengan Meloncat) 
(Icuk Sugiarto 2002:55) 

 

2.1.4 Power Otot Lengan 

Power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan (Harsono, 1988:176), 

power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam 

waktu yang sangat cepat (Harsono, 1988:200), daya otot (Moscular Power) adalah 

kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang 

dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Dalam hal ini, dapat 

dinyatakan bahwa daya otot = kekuatan (Force) X kecepatan (Velocity) (M.sajoto, 

1995:8). Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dari dua komponen fisik yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Akhirnya peneliti dapat mendefinisikan bahwa power 
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adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan yaitu, kemampuan otot untuk 

menerapkan tenaga dengan kuat dan kecepatan yang tinggi dalam suatu gerakan 

mengarah pada bidang sasaran yang diinginkan. 

Ada dua unsur pokok dalam power yaitu kekuatan dan kecepatan, maka 

power dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang dilaksanakan dengan 

meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau meningkatkan 

kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan. Komponen fisik yang membentuk power 

sangat dibutuhkan dalam melakukan pukulan smash forehand bulutangkis. 

Lengan adalah anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu 

(Depdiknas, 2006:659). Dari kedua pendapat tersebut, yang dimaksud power 

lengan dalam penelitian ini adalah komponen kondisi fisik yang terdapat pada 

anggota badan dari pergelangan tangan sampai bahu. Jadi sangat jelas bahwa 

pebulutangkis yang memiliki power lengan tinggi akan memiliki kemampuan 

melakukan pukulan smash yang keras dan akurat.  

Pada gerakan smash terjadi beberapa gerak dari setiap persendian pada 

bagian lengan yang digerakan oleh otot penggerak, perubahan gerak sendi 

diantaranya terjadi pada sendi bahu, sendi siku, dan sendi pergelangan tangan.  

Pada sendi bahu terjadi gerakan rotasi dari mulai posisi persiapan sampai 

melakukan gerakan smash. Otot yang mengerakkan sendi bahu pada gerakan 

rotasi diantaranya adalah m. subscapularis dan m. teres major. 

Pada sendi siku terjadi perubahan gerak dari fleksi ke ekstensi, otot yang 

menggerakkan sendi siku ke arah fleksi adalah m.brachialis, m. biceps brachii, 

dan m. brachioradialis. Sedangkan otot yang mengerakkan sendi siku dari fleksi 

ke ekstensi adalah m. triceps brachii.  
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Pada otot pergelangan tangan terjadi perubahan gerak dari ekstensi ke 

fleksi, otot yang menggerakkan pergelangan tangan ke arah ekstensi adalah m. 

ekstensor carpi radialis (longus dan brevis), dan m. ekstensor carpi ulnaris. 

Sedangkan otot yang menggerakkan dari arah ekstensi ke fleksi adalah m. fleksor 

carpi radialis dan m. ekstensor carpi ulnaris. Bentuk gerak yang terjadi pada 

setiap persendian tampak pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 

Rangkaian gerakan smash 

(James Poole, 2006:30)  

 

2.1.5 Panjang Lengan 

Batasan panjang lengan dalam penelitian ini adalah yang diukur  dari  

kepala tulang lengan (Caput Os. humerus) sampai di ujung jari tengah. Bila 

ditinjau secara anatomis panjang lengan Dari tulang atau Os. Humerus, os. 

Radius, Os. Ulnea, dan Os. Methapalengea. Di tulang tersebut melekat otot yang 

berorigo dan insertio pada bagian atas dan bawah tulang. Bertambah usia 

seseorang maka akan bertambah panjang tulang dan diikuti oleh pemanjangan 

dan  pembesaran otot. 
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Menurut Surja Widjaja (1998:1840), otot (Musculus) yang terdapat pada 

panjang lengan antara lain Musculus Biseps Brachii, Musculus Triceps Brachii, 

Musculus Brachioradialis, Musculus Extensor carpiradialis longus dan Musculus 

Brevis, Musculus Extensor digitorum communis, Musculus Extensor carpi ulnaris 

dan Musculus Flexor carpiulnaris. Tugas dari musculus yang terdapat pada lengan 

hanya digunakan untuk menggerakkan lengan bagian bawah kearah fleksi, antefleksi, 

supinasi dan  pronasi, yang bersumbu pada sendi siku (articulatio Cubiti). 

Menurut Sudarminto (1992:93), menjelaskan bahwa kerangka tubuh 

manusia, tersusun atas sistem pengungkit. Pengungkit adalah suatu batang yang 

kaku bergerak dalam suatu busur lingkaran mengitari sumbunya maka geraknya 

disebut gerak rotasi atau angular. Pada waktu obyek bergerak dalam lintasan 

busur maka jarak yang ditempuh oleh tiap titik yang ada di sepanjang batang 

pengungkit akan berbeda satu sama lainnya. Artinya makin dekat letaknya titik itu 

dari sumbu geraknya makin kecil geraknya. Makin jauh letaknya titik itu dari 

sumbu geraknya makin besar jaraknya. Bila ditinjau dari biomekanika maka 

gerakan ayunan lengan saat pukulan forehand smash lebih banyak didominasi 

oleh power otot lengan, sedangkan otot yang terdapat pada pangkal lengan atas 

dan  lengan bawah berperan aktif terjadi saat impact (pertemuan) antara raket dan 

shutle cock dimana lengan difleksikan dengan bantuan Musculus  Biseps Brachii.  

Gerakan ayunan tangan (panjang lengan) pada pukulan forehand smash 

adalah merupakan gerak rotasi atau berputar terjadi bila obyek bergerak pada 

lintasan lingkaran mengelilingi satu titik yang tetap. Menurut Sudarminto 
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(1992:78), gerak rotasi atau gerak angular sama halnya gerak linear juga 

membahas tentang jarak, kecepatan dan percepatan. Perbahasan yang paling 

penting ialah bahwa jarak, kecepatan, dan percepatan, dihubungkan dengan gerak 

rotasi, meskipun persamaan atau rumus yang digunakan untuk menunjukkan 

hubungan antara besaran itu sama dengan yang digunakan dalam gerak linear, unit 

ukuran yang digunakan berbeda.  

Hubungan panjang lengan dengan gerakan angular dalam hal jarak, kecepatan 

dan percepatan dalam servis dapat dijelaskan menggunakan sistem kerja pengungkit. 

Misalnya pengungkit A jari-jarinya lebih pendek daripada B, dan B lebih pendek 

daripada C. jika ketiga pengungkit tersebut digerakkan sepanjang jarak angular yang 

sama dalam waktu yang sama pula, jelas pula bahwa pengungkit A akan bergerak 

dengan kecepatan yang lebih kecil dari pada kecepatan ujung B dan C. Jadi ketiga 

pengungkit memiliki kecepatan angular yang sama, tetapi kecepatan linear pada 

gerak berputar pada setiap ujung pengungkit akan sebanding dengan panjangnya 

pengungkit. Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar 8. 

 

Gambar 8. 
 

Jarak Angular A, B, C sama jarak linier A<B<C 
 (Sudarminto 1992:93) 
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Suatu obyek yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan memiliki 

linear lebih besar dari pada obyek yang bergerak pada ujung radius yang pendek, 

jika kecepatan angularnya dibuat konstan. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh 

Sudarminto (1992:95), bahwa makin panjang radius makin besar kecepatan 

linearnya, jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit 

sepanjang-panjangnya untuk memberikan kecepatan linear kepada obyek, asal 

panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular. 

2.1.6 Tinggi Badan 

Aspek biologis berupa struktur dan postur tubuh adalah salah satu penentu 

pencapaian olahraga (M Sajoto, 1995:2). Bahwa dengan memiliki anatomi yang 

baik (struktur dan power tubuh yang baik) sangat menguntungkan untuk 

melakukan forehand smash. Keunggulan dengan dimilikinya postur tubuh yang 

tinggi dalam melakukan forehand smash pada permainan bulutangkis adalah 

semakin tingginya jangkauan tangan saat memukul shutllecock. 

Untuk menjadi seorang pemain bulutangkis yang baik diperlukan postur 

tubuh dengan tinggi badan seperti kejangkungan yang dimiliki agung nugroho, 

180 cm lebih Yacob (2006:FIT Edisi 35), pola permainan bulutangkis cenderung 

cepat dan mengandalkan smash yang mematikan. Ini harus didukung dengan 

tinggi badan diatas 175 cm (Pi Hongyan, 2004:Djarum Super Site). 

2.1.7 Kerangka Berpikir 

2.1.7.1 Hubungan Power Otot Lengan terhadap Hasil Forehand Smash  

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam landasan teori, bahwa 

kemampuan forehand smash bulutangkis dipengaruhi oleh power otot lengan 
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yang dimiliki pemain, sehingga porsi latihan fisik terutama power otot lengan 

perlu mendapatkan perhatian yang serius. 

Saat melakukan ayunan kebelakang, untuk mengayun raket ke belakang 

dalam keadaan stabil sangat bergantung pada kekuatan otot lengan, sedangkan 

kondisi fisik yang lain yaitu kecepatan hanya sebagai pendukung saja. Saat 

ayunan ke depan dan perkenaan raket terhadap shutllecock sangat memerlukan 

sumbangan dari kekuatan otot lengan dan kecepatan ayunan raket dari belakang 

ke depan dan untuk memberikan dorongan kepada shutlle sehingga menjadi 

smash yang keras. Saat ayunan lanjutan yang juga sangat  dipengaruhi oleh 

kekuatan otot lengan terutama untuk memegang raket dengan genggaman yang 

kuat karena sebelumnya untuk memukul bola dengan kuat.  

Jadi pebulutangkis yang memiliki power otot lengan yang baik yang 

merupakan kombinasi unsur kekuatan otot lengan dan kecepatan ayunan lengan 

mungkin dapat melakukan smash dengan baik, sehingga diduga ada hubungan 

positif antara power otot lengan dengan hasil forehand smash. 

2.1.7.2 Hubungan Panjang Lengan terhadap Hasil Forehand Smash  

Secara anatomis panjang lengan kurang efektif, karena panjang lengan 

terjadi dari panjangnya Os. Humerus, Os. Radius, Os. Ulnea, Os. Metaphalangea 

dan Os. Metacarpae, disamping itu panjang lengan tidak menghasilkan kekuatan. 

Panjang lengan yang dibentuk dari tulang hanya berfungsi tempat perlekatan otot. 

Namun bila ditinjau dari pengungkit terutama pengungkit II dan hukum 

Newton maka panjang lengan sama dengan lengan pengungkit. Dalam hal ini 

panjang lengan pengungkit saat mengayunkan tangan dalam aktivitas smash 

disebut jari-jari. Pada saat obyek bergerak dalam lintasan busur, maka gerakannya 
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disebut gerak rotasi atau angular. Makin panjang radius, makin besar pula 

kecepatan liniernya. Jadi sangat menguntungkan bila digunakan pengungkit yang 

lebih panjang untuk menghasilkan kecepatan linier kepada obyek, asalkan panjang 

pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan angular, makin panjang 

pengungkit makin besar usaha yang digunakan untuk mengayun. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat diduga bahwa ada hubungan antara panjang lengan dengan 

hasil forehand smash bulutangkis. 

 

2.1.7.3 Hubungan Tinggi Badan terhadap Hasil Forehand Smash  

Tinggi badan yaitu ukuran panjang tubuh dari telapak kaki sampai kepala. 

Dalam berbagai cabang olah raga termasuk cabang olahraga bulutangkis 

memerlukan bentuk anatomi tubuh yang ideal (postur tubuh yang tinggi). Untuk 

dapat melakukan smash dengan kecepatan yang tinggi ke arah lapangan lawan, 

maka seorang pemain harus mampu memukul shutllecock pada posisi yang paling 

tinggi. Dengan posisi shutllecock yang tinggi saat melakukan forehand smash, 

maka akan menghasilkan arah bola yang lebih tajam dan dapat menjadi senjata 

untuk menyerang kepertahanan lawan.   Dengan demikian menunjukkan bahwa 

tinggi memiliki hubungan erat dengan hasil forhand smash bulutangkis.  

2.1.7.4 Hubungan Power Otot Lengan, Panjang Lengan dan Tinggi Badan 

terhadap Hasil Forehand Smash  

Seorang pemain bulutangkis idealnya memiliki tinggi badan di atas 180 cm. 

Dengan demilikinya tinggi badan yang baik, maka akan memungkinkan seorang 
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pemain mampu melakukan smash dengan jangkauan shutllecock yang lebih tinggi 

sehingga sudut smash yang dihasilkan akan semakin besar, yang berarti smash 

yang dihasilkan akan semakin tajam. Gerakan pukulan smash saat lengan 

diayunkan dari bawah belakang lalu ke atas depan (gerakan rotasi) adalah 

merupakan hasil kontraksi otot yang terdapat pada bahu dan otot yang terdapat 

dipangkal lengan. Kekuatan maksimal dan power yang dihasilkan otot akan 

memutar lengan tangan yang panjang dengan kecepatan penuh dan membuat 

gerakan rotasi dengan bersumbu pada articulatio Humerus. Semakin besar power 

otot lengan yang dihasilkan maka semakin cepat putaran lengan, dan apabila 

lengan itu semakin panjang (radius) makin besar kecepatan liniernya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semakin cepat putaran panjang lengan dengan dukungan 

kemampuan otot yang terdapat pada lengan akan menghasilkan pukulan smash 

yang keras dan cepat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diduga ada hubungan antara 

power otot lengan, panjang lengan dan tinggi badanterhadap hasil forehand smash 

bulutangkis. 

 

2.2 Hipotesis 

Berlandaskan teori dan kerangka berfikir maka dapat dibuat hipotesis 

untuk penelitian yang disusun sebagai berikut : 

1. Ada hubungan power otot lengan terhadap hasil forehand smash bulu tangkis 

pada anggota PB.RSL Purbalingga. 
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2. Ada hubungan panjang lengan terhadap hasil forehand smash bulu tangkis 

pada anggota PB.RSL Purbalingga. 

3. Ada hubungan tinggi badan terhadap terhadap hasil forehand smash bulu 

tangkis pada anggota PB.RSL Purbalingga. 

4. Ada hubungan power otot lengan, panjang lengan dan tinggi badan terhadap 

terhadap hasil forehand smash bulu tangkis pada anggota PB.RSL 

Purbalingga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut (Suharsimi Arikunto, 2002:90), survei adalah satu pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. 

Menurut Van Dolem yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (2002:90), 

berpendapat bahwa survei merupakan bagian dari studi diskriptif dengan tujuan 

pencarian kedudukan (status), gejala (fenomena) dan penentuan kesamaan status 

dengan cara perbandingan standar yang telah ditentukan.  

Tes sendiri dibagi tes kepribadian, bakat, kecerdasan, sikap, proyeksi, 

minat dan prestasi. Tes adalah serentetan pertanyaan, latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 

2002:199).  

Berdasarkan Suharsimi Arikunto dan James Pool tes prestasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah serentetan alat yang digunakan untuk 

pengukuran dan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Penelitian ini bersifat 

kuantitatif dimana langkah pertama adalah mencari data power otot lengan, 

panjang lengan, dan tinggi badan, serta forehand smash yang menggunakan 

instrumen tes power otot lengan yang diukur dengan medicine ball throwe, tes 

panjang lengan yang diukur dengan antropometer, tes tinggi badan yang diukur 

dengan stadiometer dan tes ketepatan forehand smash menggunakan tes 

keterampilan mula dan akhir untuk “forehand smash”.  
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3.1 Populasi Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian, populasi dibatasi penduduk atau individu yang paling sedikit 

memiliki sifat yang sama. Pengertian tersebut dikandung maksud populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian dan 

keseluruhan dari individu itu harus dimiliki paling tidak satu sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota PB. RSL Purbalingga yang 

berjumlah 30 orang. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto 2002:109),  untuk persiapan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi 

(Suharsimi Arikunto 2002:112). Sampel dalam pengertian ini adalah dengan 

mengikutsertakan populasi sebagai sampel. Jadi teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah menggunakan total sampling, dikatakan total sampling 

karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari seluruh anggota populasi.  

 

3.3 Rancangan Penelitian  

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah korelasional 

(Correlational Desain). Adapun desain penelitian yang dimaksud terlihat pada 

gambar 9. 
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Gambar 9.  

Desain Penelitian  
 
 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini ada 2 yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat.  

3.4.1 Variabel bebas Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil power otot 

lengan, panjang lengan, dan tinggi badan.  

3.4.2 Variabel terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil forehand smash 

bulutangkis.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan tes. Menurut Suharsimi Arikunto (1996:127), tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

Power  
Otot Lengan (X1) 

Panjang Lengan 
(X2) 

Tinggi Badan 
(X3) 

 
Hasil Forehand 

Smash (Y) 

4. (r – X123 – Y) 

3. (r – X3 – Y) 

2. (r – X2 – Y) 

1. (r – X1 – Y) 
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ketrampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

Dalam penelitian ini penulis bermaksud mengumpulkan data hasil 

pengukuran power otot lengan, panjang lengan, tinggi badan dan hasil forehand 

smash bulutangkis. Data power otot lengan diperoleh melalui pengukuran 

menggunakan lempar bola (medicine ball throwe), panjang lengan menggunakan 

antropometer, tinggi badan menggunakan stadiometer dan hasil forehand smash 

melalui tes forehand smash sebanyak 10 kali pengulangan.  

 

3.6 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat pengambil data. Instrumen tes yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: tes power otot lengan, tes panjang 

lengan, tes tinggi badan, dan tes ketepatan forehand smash. 

3.6.1 Tes Power Otot Lengan 

Dalam penelitian ini pengukuran power otot lengan tes yang digunakan 

adalah menggunakan tes medicine ball throw yang merupakan modifikasi dari tes 

medicine ball push. Dalam penelitian ini digunakan tes medicine ball throw, 

karena disesuaikan dengan gerakan smash dalam permainan bulutangkis yang 

diharapkan akan menghasilkan data yang lebih akurat. Ketentuan pelaksanaannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Duduk di kursi kepala menghadap ke depan dan tegak. 

2. Bola medicine dipegang oleh kedua tangan, dan diletakkan dibagian belakang 

kepala. 
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3. Lakukan gerakan melempar bola secepat mungkin ke arah depan. 

4. Pengukuran jarak jatuhnya bola dilakukan dari tepi kursi atau dekat kaki 

sampai jatuhnya bola. 

5. Dari hasil tes yang dilakukan tiga kali percobaan diambil yang terbaik, 

dinyatakan dalam satuan senti meter (cm). 

3.6.2 Tes Panjang Lengan 

Tes panjang lengan ini dilakukan dengan pengukuran anthropometri 

(Depdikbud, 1980:5) dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Berdiri tegak dengan kedua lengan lurus ke bawah, telapak tangan menghadap 

ke dalam  

2. Pengukuran dilakukan dari sendi bahu (QS Ocromion) sampai ke ujung jari 

tengah dari salah satu tangan  

3. Satuan panjang dinyatakan dalam centimeter (cm), (seperti terdapat pada 

gambar 10). 

 
Gambar 10.  

Alat Anthropometer  
(Depdikbud 1980:5) 
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3.6.3 Tes Tinggi Badan 

Stadiometer adalah alat yang digunakan dalam pengukuran tinggi badan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Berdiri tegak lurus membelakangi stadiometer, lengan lurus disamping dan 

kedua tumit menyentuh lantai, pandangan lurus ke depan.  

2. Tangan dari alat pengukur menonjol ke depan berada di atas kepala dan 

terdorong ke atas. 

3. Tumit, daratan pinggul belakang dan kepala bagian belakang menyentuh 

stadiometer (posisi alat pengukur sejajar dengan daratan ruas tulang belakang) 

4. Kedudukan kepala hendaklah sedemikian rupa, sehingga lubang telinga dan 

batas bawah dari rongga mata berada dalam satu garis horizontal. 

5. Hasill pengukuran dibaca dengan satuan sentimeter (cm) 

3.6.4 Tes Forehand Smash Bulutangkis  

Digunakan tes keterampilan mula dan akhir untuk “forehand smash” (James 

Poole, 2004:37).  

1. Tujuan  

Untuk mengetahui hasil forehand smash bulutangkis 

2. Validitas dan reliabilitas  

Validitas dan reliabilitas untuk tes ini belum diketahui namun tes ini dapat 

dipercaya tingkat akurasinya karena menggunakan sistem nilai yaitu dengan 

kriteria nilai akhir yang baik adalah antara 30 dan 40, nilai lumayan adalah 

antara 15 dan 30 sedangkan di bawah 15 kurang baik.  

3. Alat dan fasilitas  

1. lapangan bulutangkis, 2. net, 3. raket, 4. shuttle cock, 5. blangko penelitian, 

6. kapur, 7. peluit.  
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4. Pelaksanaan   

a. Testi persiapan melakukan forehand smash 

b. Smash dilakukan tidak lebih dari ¾ lapangan  

c. Smash dilakukan 10 kali kesempatan secara berturut-turut  

5. Hasil  

Hasil tes 10 kali melakukan smash dijumlahkan sebagai hasil akhir. Tes 

forehand smash ini sebagai data penelitian. Petak lapangan tes keterampilan mula 

dan akhir untuk “forehand smash” (seperti terdapat pada gambar 11).  

 

Gambar 11.  

Tes Keterampilan Mula dan Akhir untuk Forehand Smash 
 (James Poole 2004:37) 

Untuk kelancaran tes dan pengukuran dalam penelitian ini, maka dalam 

pengambalian data dengan langkah (seperti terdapat pada gambar 12). 
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Gambar 12. 
Bagan langkah pelaksanaan tes dan pengukuran 

Keterangan : 

Pos X  = testi dibariskan  

Pos I  = pengukuran panjang lengan  

Pos II  = pengukuran tinggi badan  

Pos III  = pengukuran power otot lengan  

Pos IV  = tes keterampilan mula dan akhir untuk “forehand 

smash” 

 

3.7 Analisis Data  

Analisis data adalah serangkaian pengamatan terhadap sesuatu variabel 

yang diambil dari data ke data dan dicatat menurut urut-urutan terjadinya serta 

disusun sebagai data statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

menggunakan teknik regresi dan korelasi sederhana dan ganda. Pelaksanaan uji 

hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dan 

analisis dengan teknik regresi dengan program bantu statistik SPSS for windows 

release 12. Sebelum melakuakan uji analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah 

uji persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi :  

Pos 
I 

Pos 
II 

Pos 
III 

Pos 
IV 

Pos 
x 
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3.7.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Adapun uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika 

signifikansi <0,05 data dinyatakan tidak normal. 

3.7.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama dalam penelitian. Uji 

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji levens test. Kriteria uji 

jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3.7.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Jika data linier, maka dapat dilanjutkan dengan teknik regresi 

linier dan jika tidak linier dilanjutkan dengan teknik regresi non linier. Uji 

linieritas dengan uji F yang kriteria pengujianya yaitu jika signifikansi < 0,05 data 

dinyatakan linier, dan  jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 

 

3.8 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penelitian  

3.8.1 Faktor Kesungguhan  

Kesungguhan hati dari setiap subyek tidak sama antara  satu dengan yang 

lainnya. Untuk menghindari hal ini diusahakan setiap subyek melakukan sebaik 

mungkin saat melaksanakan tes, cara yang ditempuh adalah mengawasi dan 

mengontrol subyek dalam melakukan setiap tes. 
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3.8.2 Faktor Pengunaan Alat  

Dalam penelitian ini alat yang digunakan diusahakan dalam keadaan siap 

(diterakan) dalam arti siap untuk dipakai sehingga tidak mengganggu jalannya 

penelitian. 

Dari setiap subyek banyak yang belum mengetahui cara menggunakan alat 

sehingga dari peneliti dan petugas berusaha menjelaskan penggunaan alat dan 

memberi contoh sebaik mungkin sehingga dalam pelaksanaannya diusahakan 

tidak banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan alat. 

3.8.3 Faktor Pemberian Materi  

Pemberian Materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang baik. Usaha yang ditempuh agar pencapaian Materi 

tes kapada subyek dapat diterima dengan baik adalah sebelum pelaksanaan tes 

subyek diberi petunjuk secara lesan, setelah itu didemonstrasikan agar subyek 

dapat mencontoh, dan bagi subyek yang belum jelas diberi kesempatan untuk 

bertanya. 

3.8.4 Faktor Kegiatan Subyek di luar Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan jam pelaksanaan latihan, 

sehingga konsentrasi anak terbagi dua antara penelitian dan latihan. Cara 

mengatasi hal tersebut dengan menfokuskan subyek dalam penelitian dengan 

meminta bantuan kepada pelatih untuk mendampingi, dan mengawasi. 

3.8.5 Faktor Psikologi  

Biasanya faktor kejiwaan sanggat berpengaruh terhadap fisik seseorang. 

Perasaan grogi dalam melaksanakan tes sering muncul karena dilihat teman dan 
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orang lain, ini sangat berpengaruh terhadap hasil khususnya dalam pelaksanaan 

tes forehand smash. Cara mengatasinya adalah dengan memberi motovasi dan 

pengawasan dari pelatih.     
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Diskripsi Data 

Data dari hasil tes dan pengukuran power otot lengan dengan satuan cm, 

panjang lengan dengan satuan cm, tinggi badan dengan satuan cm, serta hasil 

forehand smash dengan tes ketepatan forehand smash dari James Poole. Karena 

setiap variabel penelitian memiliki satuan yang berbeda, maka untuk pengolahan 

data terlebih dulu diubah menjadi skor T dengan jalan nilai hasil dikurangi rata-

rata per standar deviasi kali 10 ditambah 50. 

  Diskripsi data power otot lengan, panjang lengan, tinggi badan, dan hasil 

forehand smash berdasar hasil tes tersaji pada tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 
Variabel N Minimal Maksimal Rata-rata SD 

Power otot lengan (X1) 
Panjang lengan (X2) 
Tinggi badan (X3) 
Hasil forehand smash (Y) 

30 
30 
30 
30 

3,20 
68,00 

150,00 
12,00 

5,20 
94,00 
173,00 
24,00 

3,93 
72,56 
157,60 
18,20 

0,54 
4,66 
6,28 
2,88 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Tabel 1 menyajikan diskripsi data hasil pengukuran berdasar angka kasar 

atau data mentah hasil pengukuran variabel power otot lengan dengan satuan 

kilogram, memiliki rata-rata sebesar 3,93; nilai maksimal 5,20 cm; nilai minimal 

320 cm; dan SD sebesar 46,38. Panjang lengan dengan satuan cm memiliki rata-
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rata sebesar 72,56 cm; nilai maksimal 94,00 cm; nilai minimal 68,00 cm; dan SD 

sebesar 3,49 cm. Tinggi badan dengan satuan centimeter memiliki rata-rata 

sebesar 157,60 cm; nilai maksimal 173,00 cm; nilai minimal 150,00 cm; dan SD 

sebesar 6,28 cm. Adapun hasil forehand smash memiliki rata-rata sebesar 18,20; 

nilai maksimal 24,00; nilai minimal 12; dan SD sebesar 2,88. 

4.1.2  Uji Prasyarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, 

uji homogenitas varians data, dan uji linieritas keberartian model garis regresi. 

Adapun hasilnya dirangkum pada tabel di bawah ini. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas distribusi data setiap variabel meliputi power otot 

lengan, panjang lengan, serta hasil forehand smash, dengan anggota 

sampel sejumlah 30 orang berdasar pada hasil pengukuran atau tes 

diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 2 
 
Rangkuman Uji Normalitas Distribusi Data dengan Kolmogorov-Smirnov Z 
Variabel Kol-Smir Z Sig. Keterangan 

Power otot lengan  1,166 0,132 N
o
r
m
a
l

Panjang lengan 1,343 0,054 Normal 
Tinggi badan 1,121 0,162 Normal 
Hasil forehand smash 0,579 0,891 Normal 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

 Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam tabel 3 terlihat 

bahwa data setiap variabel yaitu variabel power otot lengan, panjang 
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lengan, tinggi badan serta hasil forehand smash, penyebarannya distribusi 

normal karena nilai signifikansinya > 0,05 sehingga dapat dilanjutkan 

dengan uji parametrik. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Varians Data 

 Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji homo-

genitas varians data. Uji homogenitas varians data untuk menguji kesamaan 

beberapa buah populasi. Adapun hasil uji homogenitas penelitian menggunakan 

uji Chi Kuadrat seperti tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3 
 

Rangkuman Uji Homogenitas Varians Data Menggunakan Uji Chi Kuadrat 
Variabel χ 2 hitung Sig. Keterangan 

Power otot lengan 12,467 0,409 Homogen 
Panjang lengan 4,800 0,998 Homogen 
Tinggi badan 8,000 0,889 Homogen 
Hasil forehand smash 10,800 0,460 Homogen 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 
 

Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan Chi Kuadrat seperti yang 

tercantum pada tabel 4 terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam 

keadaan homogen karena nilai signifikansinya > 0,05, sehingga dapat dilanjutkan 

dengan uji parametrik. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

prediktor (X1,  X2 dan X3) memiliki hubungan yang linier atau tidak terhadap 

kriterium. Uji dilakukan dengan teknik analisis varians. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4 
 

Rangkuman Uji Linieritas Variabel Data Penelitian Menggunakan Anava 
Variabel F hitung Sig. Keterangan 

Power otot lengan  1,109 0,407 Linier 
Panjang lengan 2,024 0,120 Linier 
Tinggi badan 2,280 0,123 Linier 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

 Hasil uji linieritas data antara X1, X2, dan X3 dengan Y diperoleh F hitung 

dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka variabel prediktor penelitian 

yaitu variabel power otot lengan, panjang lengan, dan tinggi badan dengan hasil 

forehand smash dinyatakan linier. 

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan antara power otot lengan, 

panjang lengan, dan tinggi badan dengan hasil forehand smash dilakukan dengan 

analisis hubungan menggunakan teknik regresi. Perhitungan statistik dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12.  Adapun hasil perhitungan 

analisis data tersaji pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 
 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi antara Panjang Lengan, Power Otot Lengan dan 
Tinggi Badan dengan Hasil Forehand Smash 
Sumber variasi R R Square df 1 df 2 Fhitung Ftabel 

X1 dengan Y 0,605 0,336 1 28 16,158 4,20 
X2 dengan Y 0,109 0,012 1 28 0,339 4,20 
X3 dengan Y 0,694 0,481 1 28 25,892 4,20 
X123  dengan Y 0,764 0,557 1 26 10,900 2,98 
Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 
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4.1.3.1 Hubungan Power Otot Lengan dengan Hasil Forehand Smash  

Hasil analisis korelasi power otot lengan (X1) dengan hasil forehand smash 

(Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,605. Keberartian dari koefisien korelasi 

tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r. pada α = 5% dengan n = 30 

diperoleh rtabel = 0,361.  Karena rhitung  = 0,605 > rtabel  = 0,361, sehingga hipotesis 

nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot 

lengan dengan hasil forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga 

tahun 2007, ditolak”, dan hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa  ada 

hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan hasil forehand smash 

bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007, diterima”. 

Bentuk hubungan antara power otot lengan dengan hasil forehand smash 

dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y =  19,753 +  

605X1. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 16,158 

>  Ftabel = 4,20 yang berarti persamaan tersebut signifikan dan  dapat digunakan 

menggambarkan bentuk hubungan power otot lengan dengan hasil forehand 

smash. Adapun bentuk hubungan tersebut adalah setiap terjadi kenaikan power 

otot lengan sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan meningkatnya hasil 

forehand smash sebesar 0,605 unit skor pada konstanta 19,753 sebaliknya setiap 

terjadi penurunan power otot lengan sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan 

menurunnya hasil forehand smash sebesar 0,605 unit skor pada konstanta  19,753. 

4.1.3.2 Hubungan Panjang Lengan dengan Hasil Forehand Smash  

Hasil analisis korelasi panjang lengan (X2) dengan hasil forehand smash (Y) 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,109. Keberartian dari koefisien korelasi 
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tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r. pada α = 5% dengan n = 30 

diperoleh rtabel = 0,361.  Karena rhitung  = 0,109 < rtabel  = 0,361, sehingga hipotesis 

nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang 

lengan dengan hasil forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga 

tahun 2007, diterima”, dan hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan hasil forehand smash 

bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007, ditolak”. 

Bentuk hubungan antara panjang lengan dengan hasil forehand smash dapat 

digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y =  44,535 +  109X2. 

Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 0,339 <  Ftabel = 

4,20 yang berarti persamaan tersebut tidak signifikan sehingga tidak dapat 

digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan panjang lengan dengan hasil 

forehand smash.  

4.1.3.3 Hubungan Tinggi Badan dengan Hasil Forehand Smash  

Hasil analisis korelasi tinggi badan (X2) dengan hasil forehand smash (Y) 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,694. Keberartian dari koefisien korelasi 

tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r. pada α = 5% dengan n = 30 

diperoleh rtabel = 0,361.  Karena rhitung  = 0,694 > rtabel  = 0,361, sehingga hipotesis 

nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan 

dengan hasil forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 

2007, ditolak”. dan hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa  ada hubungan 

yang signifikan antara panjang lengan dengan hasil forehand smash bulutangkis 

pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007, diterima”. 
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Bentuk hubungan antara tinggi badan dengan hasil forehand smash dapat 

digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y =  15,304 +  694X1. 

Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 25,982 >  Ftabel 

= 4,20 yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat digunakan 

menggambarkan bentuk hubungan tinggi badan dengan hasil forehand smash. 

Adapun bentuk hubungan tersebut adalah setiap terjadi kenaikan tinggi badan 

sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan meningkatnya hasil forehand smash 

sebesar 0,694 unit skor pada konstanta 15,304 sebaliknya setiap terjadi penurunan 

tinggi badan sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan menurunnya hasil 

forehand smash sebesar 0,694 unit skor pada konstanta  15,304. 

4.1.3.4 Hubungan Power Otot Lengan,  Panjang Lengan, dan Tinggi Badan 

dengan Hasil Forehand Smash  

Hasil analisis regresi ganda antara power otot lengan, panjang lengan dan 

tinggi badan dengan hasil forehand smash diperoleh koefisien korelasi sebesar 

0,764. Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan uji F diperoleh F hitung = 

10,900 > Ftabel = 2,98 untuk α = 5% dengan dk (3:26), sehingga hipotesis nihil 

yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan, 

panjang lengan, dan tinggi badan dengan hasil forehand smash bulutangkis 

pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007, ditolak”, dan hipotesis alternatif yang 

mengatakan bahwa  ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan 

hasil forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007, 

diterima”. 

Bentuk hubungan antara power otot lengan, panjang lengan dan tinggi 

badan dengan hasil forehand smash dapat digambarkan dari persamaan regresi 



49 

 

yang diperoleh yaitu : Y = 11,906 + 316X1 - 0,097X2 + 0,543X3. Dari persamaan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan power otot lengan, 

panjang lengan dan tinggi badan secara bersama-sama sebesar 1 unit skor, maka 

akan diikuti dengan meningkatnya hasil forehand smash sebesar (0,316-

0,097+0,543) unit skor pada konstanta 11,906 dan sebaliknya setiap terjadi 

penurunan power otot lengan, panjang lengan dan tinggi badan secara bersama-

sama sebesar 1 unit skor, maka akan diikuti dengan menurunnya hasil forehand 

smash sebesar (0,316-0,097+0,543) unit skor pada konstanta 11,906. 

Besarnya sumbangan dari power otot lengan (X1), panjang lengan (X2) dan 

tinggi badan (X2) terhadap hasil forehand smash (Y) secara bersama-sama  atau 

secara simultan dapat diketahui dari koefisien determinasi ganda. Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh harga koefisien determinasi sebesar 0,557. Dengan 

demikian besarnya sumbangan power otot lengan (X1), panjang lengan (X2)  dan 

tinggi badan  (X2) terhadap hasil forehand smash (Y) adalah 55,7% dan 

selebihnya yaitu 44,3% dari hasil forehand smash (Y) dipengaruhi faktor lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Besarnya sumbangan dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat diketahui dari sumbangan efektif setiap variabel bebas. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh sumbangan efektif power otot lengan (X1) terhadap hasil 

forehand smash (Y) sebesar 18,4%, sumbangan efektif panjang lengan (X2) 

terhadap hasil forehand smash (Y) sebesar 1,0% dan sumbangan efektif tinggi 

badan (X3) terhadap hasil forehand smash (Y) sebesar 36,3%. Dengan demikian 
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terlihat bahwa tinggi badan memberikan kontribusi lebih besar terhadap hasil 

forehand smash dibandingkan power otot lengan dan panjang lengan. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hubungan Power Otot Lengan dengan Hasil Forehand Smash 

Unsur power otot terdapat pada diri manusia semenjak manusia itu 

dilahirkan. Namun pada saat masih dalam usia dini sifatnya masih murni, karena 

belum mendapat pengaruh dari lingkungannya. Perkembangan unsur power otot 

itu sejalan dengan bertambahnya usia menusia. Sehingga power otot yang 

dihasilkan oleh kontraksi otot menjadi dasar untuk melakukan aktivitas, dalam 

kehidupan manusia. Aktivitas yang dimaksud disini adalah aktivitas olahraga 

khususnya olahraga bulutangkis. 

Forehand smash sebagai salah satu senjata untuk menyerang, hal ini 

memerlukan kekuatan dan kecepatan yang maksimal saat pelaksanaannya. Power 

otot lengan dalam melakukan pukulan forehand smash dapat terjadi akibat 

kontraksi otot yang terdapat pada ujung sampai pangkal lengan dalam rangka 

memukul bola dengan penuh tenaga dan cepat. Power otot lengan sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan pukulan forehand smash bulutangkis. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari hasil penelitian ini dimana ada hubungan yang signifikan 

antara power otot lengan dengan hasil forehand smash bulutangkis pemain PB 

RSL Purbalingga tahun 2007. 

Pentingnya power otot lengan untuk menunjang keterampilan forehand 

smash dalam permainan bulutangkis didukung dari pendapat Depdikbud (1980:4), 

yang menyatakan power merupakan dasar dari setiap aktifitas manusia, karena 
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power itu merupakan modal dasar untuk melakukan teknik dasar olahraga dan 

juga dapat dipakai sarana peningkatan rasa percaya diri yang lebih besar. Dengan 

power otot lengan yang besar, maka akan memungkinkan seorang pemain 

melakukan pukulan forehand smash yang keras dan cepat mengarah pada bidang 

sasaran yang sulit dijangkau lawan guna memenangkan pertandingan. 

Secara umum pada saat melakukan pukulan forehand smash dalam 

permainan bulutangkis sesuai pelaksanaannya terdapat tiga tahap pola gerakan 

lengan yang dominan yaitu ayunan ke belakang, ayunan ke depan, dan gerak 

lanjutan. Untuk mengggerakan extensor siku, yaitu saat melakukan ayunan ke 

belakang otot lengan yang bekerja adalah otot triceps, untuk menggerakan lengan 

memutar pada saat ayunan ke depan otot yang bekerja adalah otot teres major, sub 

scapularis, latisimusdorsi dan pectoralis major, dan untuk menggerakan lengan 

sebagai pendorong saat melakukan gerakan lanjutan, otot yang bekerja adalah otot 

latisimusdorsi, pectoralis major, teres major dan triceps. Melihat kenyataan 

tersebut, dalam rangka peningkatan power otot lengan guna mencapai hasil servis 

yang optimal, maka bagian otot lengan tersebutlah yang harus diperhatikan.  

Berdasar pada hasil analisis data power otot lengan memberikan 

sumbangan sebesar 18,4% terhadap keberhasilan forehand smash bulutangkis 

pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007.  Berorientasi pada hasil tersebut, 

keberhasilan forehand smash sebesar 81,6% ditentukan oleh aspek lain diluar 

komponen kondisi fisik power otot lengan. 
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4.2.2 Hubungan Panjang Lengan Terhadap Hasil Forehand Smash 

Berdasar pada hasil analisis data, panjang lengan tidak memberikan 

sumbangan secara signifikan dengan keberhasilan forehand smash bulutangkis 

pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007. Keberhasilan forehand smash 

bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007 ditentukan oleh panjang 

lengan hanya sebesar 1,0%.  

Kecilnya sumbangan panjang lengan terhadap hasil forehand smash 

bulutangkis dalam penelitian ini dikarenakan adanya faktor lain yang lebih 

dominan. Hal ini dijelaskan oleh pendapat dari PB. PBSI. Pukulan smash adalah 

bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bulutangkis, 

karakteristik pukulan ini adalah keras, laju jalanya cock cepat menuju lantai 

lapangan, sehingga pukulan ini membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, 

lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang 

harmonis (PBSI 2001:30). 

4.2.3 Hubungan Tinggi badan dengan Hasil Forehand Smash 

Berdasar pada hasil analisis data menunjukkan bahwa tinggi badan 

berhubungan secara signifikan dengan hasil forehand smash bulutangkis pemain 

PB RSL Purbalingga tahun 2007. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan 

pukulan “forehand smash ” shutlle chock harus dipukul ke bawah dengan sudut 

jatuh sebesar mungkin. Sudut jatuh ini lebih penting daripada kecepatan shutlle 

chock. Oleh karena itu, usahakan memukul pada ketinggian semaksimum 

mungkin dengan bidang raket yang mengarah ke bawah pada saat persentuhan 
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raket dengan shutlle chock, hal ini sangat diperlukan untuk memperoleh hasil 

pukulan smash yang tajam.  

Kemampuan memukul pada ketinggian semaksimal mungkin dapat 

diperoleh dari postur tubuh pemain yang telah tinggi ataupun dari kemampuan 

pemain dalam melakukan lompatan yang tinggi. Dengan demikian sangat 

beralasan apabila dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa tinggi badan 

berhubungan secara signifikan dengan hasil forehand smash bulutangkis. 

Pentingnya tinggi badan dalam permainan bulu tangkis juga ditegaskan Yacob 

(2006:FIT Edisi 35), bahwa untuk menjadi seorang pemain bulutangkis yang baik 

diperlukan postur tubuh dengan tinggi badan seperti kejangkungan yang dimiliki 

agung nugroho, 180 cm lebih. Berdasarkan hasil analisis data, tinggi badan 

menyaumbang 36,3% terhadap hasil forehand smash bulutangkis pemain PB.RSL 

Purbalingga. 

4.2.4 Hubungan Power Otot Lengan, Panjang Lengan,  dan Tinggi Badan 

dengan Hasil Forehand Smash 

Berdasar hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa power otot 

lengan, panjang lengan dan tinggi badan berhubungan secara signifikan dengan 

hasil forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007.  

Ditinjau dari sumbangan efektif setiap prediktor menunjukkan bahwa 

power otot lengan memberikan sumbangan sebesar 18,4%, panjang lengan 

memberikan sumbangan sebesar 1,0% dan tinggi badan memberikan sumbangan 

36,3%. Dari kenyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa yang memberikan 

sumbangan yang berarti terhadap hasil Forehand smash bulutangkis adalah power 
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otot lengan dan tinggi badan saja, sedangkan panjang lengan tidak memberikan 

sumbangan yang berarti karena sumbangan yang diberikan relatif kecil. 

Adanya hubungan power otot lengan dan tinggi badan dengan hasil 

forehand smash bulutangkis didukung pendapat Tohar (2002:57-58), yang 

menyatakan pukulan smash dalam permainan bulutangkis merupakan salah satu 

pukulan yang sering menghasilkan nilai secara langsung. Sebab pukulan ini 

merupakan suatu gerak ayunan tangan yang cepat, mendadak dan menghasilkan 

pukulan yang keras serta menerjunkan shuttle cock secara curam. Tenaga yang 

digunakan pukulan smash ini cukup besar sehingga perlu diperhitungkan yang 

masak untuk menggunakan pukulan ini. 

Sedangkan adanya hubungan tinggi badan dengan hasil forehand smash 

bulutangkis didukung pendapat Yacob (2006:FIT Edisi 35), yang mengatakan 

untuk menjadi seorang pemain bulutangkis yang baik diperlukan postur tubuh 

dengan tinggi badan seperti kejangkungan yang dimiliki agung nugroho, 180 cm 

lebih. Dalam pneletian ini tinggi badan dikaitkan dengan hasil pukulan smash 

bulutangkis. Pendapat lain juga dikemukakan Pi Hongyan (2004:Djarum Super 

Site), yang menyatakan pola permainan bulutangkis cenderung cepat dan 

mengandalkan smash yang mematikan yang harus didukung dengan tinggi badan 

diatas 175 cm. 

Tidak adanya hubungan panjang lengan dengan hasil forehand smash 

bukan semata karena panjang lengan samasekali tidak diperlukan dalam 

pelaksanaan forehand smash bulutangkis, tetapi ini lebih dikarenakan adanya 

faktor lain yang lebih dominan. Hal tersebut diperkuat pendapat PB. PBSI 
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(2001:30), yang mengatakan bahwa Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras 

yang sering digunakan dalam permainan bulutangkis, karakteristik pukulan ini 

adalah keras, laju jalanya cock cepat menuju lantai lapangan, sehingga pukulan ini 

membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas 

pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. 

 Mengingat gerakan forehand smash sangat komplek melibatkan berbagai 

komponen kondisi fisik dan teknik, hal yang perlu diperhatikan agar hasil pukulan 

forehand smash bulutangkis menjadi optimal adalah berusaha mengkoordinasikan 

segala komponen yang terlibat agar menjadi satu kesatuan gerakan yang mantap 

sehingga nantinya akan mencapai hasil yang optimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan dengan hasil 

forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007. 

2) Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan dengan hasil 

forehand smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007. 

3) Ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan hasil forehand 

smash bulutangkis pemain PB RSL Purbalingga tahun 2007. 

4) Ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan, panjang lengan,  dan 

tinggi badan dengan hasil forehand smash bulutangkis pemain PB RSL 

Purbalingga tahun 2007. 

 

5.2   Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada para pelatih dalam 

melatih cabang olahraga bulutangkis khususnya pukulan forehand smash, sebagai 

berikut : 

1) Bagi para pelatih didalam melatih para pemain hendaknya diimbangi dengan 

peningkatan kondisi fisik berupa power otot lengan dan pemanfaatan postur 
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tubuh yang tinggi dari pemain secara maksimal sehingga pelatihan yang 

dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna. 

2) Dalam pemilihan atlet atau pemain bulutangkis hendaknya memperhatikan 

panjang lengan dan tinggi badan agar pola pembinaan dan proses pelatihan 

yang dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna.    
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PEMBAKUAN SKOR POWER OTOT LENGAN (X1), PANJANG LENGAN (X2), 
TINGGI BADAN (X3), DAN HASIL FOREHAND SMASH (Y) 

 

No  Kode  Skor Kasar  Pembakuan skor 
X1  X2  X3 Y X1 X2 X3  Y 

1  R‐01  4.9  77.00  171.0  22  67.80  64.92  71.32  63.19 
2  R‐02  5.1  73.00  164.0  24  71.79  52.42  60.18  70.13 
3  R‐03  5.1  73.00  164.0  18  71.97  52.42  60.18  49.31 
4  R‐04  3.8  74.00  163.0  22  47.67  55.54  58.59  63.19 
5  R‐05  5.2  72.00  158.0  21  73.42  49.29  50.64  59.72 
6  R‐06  4.4  76.00  173.0  22  58.55  61.80  74.51  63.19 
7  R‐07  4.2  72.50  162.0  20  54.93  50.85  57.00  56.25 
8  R‐08  3.8  70.50  156.0  19  47.13  44.60  47.45  52.78 
9  R‐09  3.4  71.00  156.0  18  39.70  46.17  47.45  49.31 
10  R‐10  3.2  70.30  157.0  14  36.61  43.98  49.05  35.42 
11  R‐11  3.9  74.00  157.0  15  49.67  55.54  49.05  38.89 
12  R‐12  3.8  72.50  157.0  16  47.67  50.85  49.05  42.37 
13  R‐13  3.9  69.50  150.0  19  50.03  41.48  37.91  52.78 
14  R‐14  3.8  68.00  150.0  13  47.85  36.79  37.91  31.95 
15  R‐15  4.2  73.50  164.0  20  55.11  53.98  60.18  56.25 
16  R‐16  3.9  72.00  151.0  16  50.03  49.29  39.50  42.37 
17  R‐17  3.4  70.80  152.0  16  40.24  45.54  41.09  42.37 
18  R‐18  3.5  70.00  152.0  17  41.51  43.04  41.09  45.84 
19  R‐19  3.8  77.00  171.0  22  47.13  64.92  71.32  63.19 
20  R‐20  4.0  71.00  155.0  20  50.94  46.17  45.86  56.25 
21  R‐21  3.8  70.80  157.0  18  47.49  45.54  49.05  49.31 
22  R‐22  3.3  68.00  153.0  18  38.61  36.79  42.68  49.31 
23  R‐23  3.4  69.00  152.0  17  40.96  39.91  41.09  45.84 
24  R‐24  3.3  69.00  153.0  12  39.33  39.91  42.68  28.48 
25  R‐25  3.9  71.90  159.0  20  49.67  48.98  52.23  56.25 
26  R‐26  3.7  84.00  152.0  15  45.68  86.81  41.09  38.89 
27  R‐27  4.0  70.00  154.0  19  50.94  43.04  44.27  52.78 
28  R‐28  4.0  71.50  156.0  18  51.30  47.73  47.45  49.31 
29  R‐29  3.4  72.00  154.0  16  39.88  49.29  44.27  42.37 
30  R‐30  3.7  73.00  155.0  19  46.40  52.42  45.86  52.78 

∑  117.55  2166.8 4728  548  1500  1500  1500  1500 
Rata‐rata  3.92  72.23  157.60  18.20

s2  0.30  10.23  39.49  8.30 
s  0.55  3.20  6.28  2.88 

 

Lampiran 2 



60 

 

 
Deskripsi Data 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1 30 3.20 5.20 3.93 .54
X2 30 68.00 94.00 72.56 4.66
X3 30 150.00 173.00 157.60 6.28
Y 30 12.00 24.CO 18.20 2.88
Valid N (listwise) 30  
 
 
Uji Normalifas Data 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 X1 X2 X3 Y 
 
N Normal Parameters3,b  Mean 

30 
3.9267

30 
77.5600

30 
157.6000 

30 
18.2000

 Std. Deviation .54198 465.674 628.408 2.88157
Most Extreme                     Absolute 
Differences                        Positive  
 Negative 

.213

.213
-.097

.245

.245
-.164

.205 

.205 
-.113 

.106

.077
-.106

Kolmogorov-Smirnov Z 1.166 1.343 1.121 .579
Asymp. Sig. (2-tailed) .132 .054 .162 .891
a. Test distribution is Normal,  
b. Calculated from data. 
 
Uji Homogenitas Data 

Test Statistics 
 
 

X1
 

X2 
 

X3 
 

Y

Chi-Squarea,b,c,d 

df  
Asymp. Sig. 

12.467 
12 

.409

4.800 
17 

.998

8.000 
14 

.889 

10.800 
11 

.460

 
a. 13 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 2.3. 
b. 18 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.7. 
c. 15 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 2.0. 
d. 12 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 2.5. 
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Uji Linieritas Data 
ANOVA Table 
 Sum of 

Squares df Mean 
Square F Sig 

X1 * Y      Between     (Combined) 5.253 11 .473 2.632 .033
 Groups       Linearity 3.242 1 3.242 17.870 .001
  Deviation from Linearity 2.011 10 .201 1.109 .407
 Within Groups 3.266 18 .181   
 Total 8.519 29     
X2 * Y      Between      (Combined) 397.055 11 36.096 2.803 .025
 Groups        Linearity 7.551 1 7.551 .586 .454
  Deviation from Linearity 389.504 10 38.950 2.024 .120
 Within Groups 231.817 18 22.879   
 Total 628.872 29     
X3 * Y     Between      (Combined) 919.150 11 83.559 6.654 .000
 Groups        Linearity 551.443 1 551.443 43.910 .000
  Deviation from Linearity 367.707 10 36.771 2.280 .123
 Within Groups 226.050 18 22.558   
 Total 1.145.200 29     
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Analisis Regresi X1 Dengan Y 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 .605a .366 .343 8.10526
 
a. Predictors: (Constant), X1 
 

ANOVAb 

 
Model Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1          Regression 
 Residual  
 Total 

1061.508 
1839.468 
2900.976 

1 
28 
29

1061.508 
65.695

16.158 
 

.000a

 

a. Predictors: (Constant), X1  
b. Dependent Variable: Y 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig.B Std. Error Beta
1              (Constant) -
 X1 

19.753 
.605

7.669 
.151

 
.605

2.576  
4.020 

.016  

.000 
a. Dependent Variable: Y 
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Analisis Regress X2 Dengan Y 
 

Model Summary 
 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .109a .012 -.023 10.11771
a. Predictors: (Constant), X2 
 
 
 

ANOVAb 

 

Model
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1              Regression 
 Residual  
 Total 

34.673 
2866.303 
2900.976

1 
 28 
29

34.673 
102.368 

 

.339 
 

.565a 
 

a. Predictors: (Constant), X2  
b. Dependent Variable: Y 
 
 

Coefficients3 

 

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1    (Constant)  
 X2 

44.535 
.109 

9.575 
.188 

 
.109 

4.651  
.582 

.000 

.565 
a. Dependent Variable: Y 
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Analisis Regresi X3 Dengan Y 
 
 

Model Summary 
 

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .694a .481 .463 7.33073
a. Predictors: (Constant), X3 
 

 
ANOVAb 

 

Model
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1         Regression 
 Residual  
 Total 

1396.269 
1504.707 
2900.976 

1 
28 
29 

1396.269 
53.740 

25.98z .000a 

a. Predictors: (Constant), X3  
b. Dependent Variable: Y 
 
 

Coefficientsa 

 

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1       (Constant)  
 X3 

15.304 
.694 

6.938 
.136 

.694 2.206 
5.097 

.036 

.000 
a. Dependent Variable: Y 
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Analisis Regresi X1S X2 Dan X3 Dengan Y 
 
 

Model Summary 
 

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate
1 .746a .557 .506 7.03001
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 
 

ANOVAb 

 

Model
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1          Regression  
 Residual  
 Total 

1616.030 
1284.946 
2900.976

3 
26 
29

538.677 
49.421

10.900 .000a

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  
b. Dependent Variable: Y 
 

 
Coefficients3 

 
 
 

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

 
 
t 

 
 

Sig.B Std. Error Beta
1            (Constant) 11.906 8.914 1.336 .193
 X1 .316 .158 .316 2.000 .056
 X2 -.097 .136 -.097 -.713 .482
 X3 .543 .162 .543 3.350 .002
a. Dependent Variable: Y 
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Pelaksanaan tes tinggi badan 

 

 

 
 
 

Pelaksanaan Forehand Smash Bulutangkis 
 
 



 

 

DATA HASIL TES POWER OTOT LENGAN (X1), PANJANG LENGAN (X2), TINGGI BADAN (X3), DAN HASIL FOREHAND SMASH (Y) 
 

No  Nama 
Power Otot Lengan (X1) Panjang 

Lengan (X2) 
Tinggi 

Badan (X3) 
Hasil Forehand Smash (Y)

Tes 1  Tes 2 Tes 3 Terbaik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terbaik
1  Aar  4.90  4.57 4.70 4.90 77 171  2 2 2 3 3 3 1 0 3 3 22
2  Fahmi 4.50  4.80 5.12 5.12 73 164  3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 24
3  Fikri  5.06  5.13 5.10 5.13 73 164  2 2 3 2 3 1 3 0 0 2 18
4  Galuh 3.78  3.61 3.79 3.79 74 163  0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 22
5  Ismail 4.82  5.11 5.21 5.21 72 158  1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 21
6  Ashar 4.21  4.39 4.13 4.39 76 173  3 3 3 3 2 2 0 2 2 2 22
7  Tio  4.14  3.39 4.19 4.19 72.5 162  3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 20
8  Aga  3.55  3.76 3.38 3.76 70.5 156  3 3 2 1 2 2 2 0 2 2 19
9  Dimas 3.30  3.20 3.35 3.35 71 156  2 1 1 3 2 2 3 3 1 0 18
10  Andri 3.18  3.10 3.05 3.18 70.3 157  2 3 2 2 0 1 0 1 2 1 14
11  Awal  3.60  3.58 3.90 3.90 74 157  2 2 1 2 3 1 1 3 0 0 15
12  Afit  3.60  3.60 3.79 3.79 72.5 157  3 2 1 2 3 1 0 2 0 2 16
13  Luluh 3.13  3.18 3.92 3.92 69.5 150  3 2 3 2 0 2 3 2 2 0 19
14  Arif  3.80  3.75 3.79 3.80 68 150  2 1 1 2 2 0 2 1 0 2 13
15  Jonatan 4.05  4.20 3.52 4.20 73.5 164  1 3 2 2 1 2 2 3 3 1 20
16  Agung Rustanto 3.92  3.88 3.91 3.92 72 151  2 2 1 1 3 3 1 3 0 0 16
17  Udi  3.38  3.20 3.26 3.38 70.8 152  3 2 1 2 0 3 0 2 3 0 16
18  Mustofa 3.20  3.41 3.45 3.45 70 152  3 0 2 2 2 3 2 0 1 2 17
19  Topan 3.58  3.76 3.76 3,76 77 171  3 2 2 3 2 5 2 2 1 2 22
20  Dani  3.95  3.97 3.95 3.97 71 155  2 2 2 2 2 3 3 0 2 2 20
21  Ari  3.57  3.78 3.75 3.78 70.8 157  3 1 3 3 0 3 2 0 1 2 18
22  Rustanto 3.24  3.28 3.29 3.29 68 153  2 3 3 0 0 3 0 3 2 2 18
23  Amal 3.42  3.33 3.37 3.42 69 152  2 3 2 0 3 0 2 2 3 0 17
24  Kukuh 3.33  3.31 3.28 3.33 69 153  0 2 2 0 0 2 2 o 0 2 12
25  Bili  3.65  3.82 3.90 3.90  71.9 159  3 2 3 1 0 3 2 1 3 1 20
26  Caca  3.50  3.68 3.57 3.68 84 152  2 2 3 C 3 3 0 0 2 0 15
27  Agung 3.92  3.92 3.97 3.97 70 154  2 2 1 2 1 2 2 3 3 1 19
28  Andes 3.93  3.99 3.96 3.99 71.5 156  3 1 2 3 1 2 3 1 0 2 18
29  Deni  3.15  3.14 3.36 3.36 72 154  2 2 2 0 1 3 0 2 3 1 16
30  Bangkit 3.72  3.60 3.66 3.72 73 155  3 1 3 2 2 1 0 2 2 3 19
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